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1. 1. 1. 1. NANONANONANONANO----, ANYAG, ANYAG, ANYAG, ANYAG----, GYÁRTÁSI TECHNOLÓG, GYÁRTÁSI TECHNOLÓG, GYÁRTÁSI TECHNOLÓG, GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIÁK TÉMÁBAN SZAKMAI IÁK TÉMÁBAN SZAKMAI IÁK TÉMÁBAN SZAKMAI IÁK TÉMÁBAN SZAKMAI NAPNAPNAPNAP    
 

 A Nemzeti Innovációs Hivatal, a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs 
Ügynökséggel együttműködve EU FP 7 NMP Program EU FP 7 NMP Program EU FP 7 NMP Program EU FP 7 NMP Program Nano-, anyag-, gyártási technológiák témában 
Szakmai Napot tart 2012. május 232012. május 232012. május 232012. május 23----án (szerdán) 10 án (szerdán) 10 án (szerdán) 10 án (szerdán) 10 ----    16 óra között Győrben, a Győr16 óra között Győrben, a Győr16 óra között Győrben, a Győr16 óra között Győrben, a Győr----MosonMosonMosonMoson----Sopron Sopron Sopron Sopron 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. (Győr, Szent István u. 10/a).  

A rendezvény fő célja az EU Keretprogram NMP Programja/Anyagtudományok, 
nanotechnológiák és gyártási technológiák Program aktualitásainak ismertetése, beleértve a jelen és 
várható stratégiai hangsúlyokat, a következő keretprogram és a 2013. évi program fő irányait, a 
pályázható területeket, a várható pályázási feltételeket és az EU FP 7 Keretprogramban való részvétel 
eddigi tapasztalatait, ajánlásokat, segítve ezzel is a pályázók felkészülését. A résztvevők tájékoztatást A résztvevők tájékoztatást A résztvevők tájékoztatást A résztvevők tájékoztatást 
kapnak a hazai KFI támogatási lehetőségekről is, ezek feltételeiről, az NIH és a RIÜkapnak a hazai KFI támogatási lehetőségekről is, ezek feltételeiről, az NIH és a RIÜkapnak a hazai KFI támogatási lehetőségekről is, ezek feltételeiről, az NIH és a RIÜkapnak a hazai KFI támogatási lehetőségekről is, ezek feltételeiről, az NIH és a RIÜ----k részvételt k részvételt k részvételt k részvételt 
segítő szakmaisegítő szakmaisegítő szakmaisegítő szakmai    szolgáltatásáról. szolgáltatásáról. szolgáltatásáról. szolgáltatásáról.  

A rendezvény alkalmat ad a hazai KFI szereplők, a Nemzeti Technológiai Platformok, a régió 
aktivitásának, projektjeinek bemutatására az anyagtudományok és gyártási technológiák területein, 
kiemelten a KKV-kra, és a járműgyártás területeire. Emellett hangsúlyt ad a hazai projekt- 
kezdeményezések bemutatására, ezáltal a hazai együttműködések, partnerkapcsolatok erősítésére az 
EU keretprogram várható felhívásaira való felkészüléshez és majd az eredményesebb magyar 
részvételhez.  

A projekt együttműködések és partnerségek segítése céljából a helyszínen lehetőség lesz a 
résztvevők anyagainak - projektleírások, prospektusok, információs anyagok - közreadására.  
A Szakmai Nap programja letölthető.  
A prezentációkat a rendezvény után közzéteszik.  
    
A rendezvényen a részvétel térítésmentes, de a részvételi szándék visszajelzését kérjük a A rendezvényen a részvétel térítésmentes, de a részvételi szándék visszajelzését kérjük a A rendezvényen a részvétel térítésmentes, de a részvételi szándék visszajelzését kérjük a A rendezvényen a részvétel térítésmentes, de a részvételi szándék visszajelzését kérjük a 
pontinnopontinnopontinnopontinno@nih.gov.hu email címre 2012. május 22. 12 óráig. nih.gov.hu email címre 2012. május 22. 12 óráig. nih.gov.hu email címre 2012. május 22. 12 óráig. nih.gov.hu email címre 2012. május 22. 12 óráig.  
     
2222....    ÜZLETEMBER TALÁLKOZÓÜZLETEMBER TALÁLKOZÓÜZLETEMBER TALÁLKOZÓÜZLETEMBER TALÁLKOZÓ    ––––    MEGÚJULÓ ENERGIÁKMEGÚJULÓ ENERGIÁKMEGÚJULÓ ENERGIÁKMEGÚJULÓ ENERGIÁK 
 

Május 31-én az ausztriai Güssingben a bécsi Enterprise Europe Network partnerünk 
konferenciát és üzletember-találkozót szervez megújuló energia témakörben. A rendezvényre 
nem csupán cégeket, hanem önkormányzati képviselőket, döntéshozókat is tisztelettel várnak.  
 
Regisztrálni a rendezvényre az alábbi linken lehet: 
http://www.b2match.com/renewableguessing2012  
 
Program: http://www.b2match.com/renewableguessing2012/pages/programme  
Két üzemlátogatásra is be lehet kapcsolódni: 
http://www.b2match.com/renewableguessing2012/pages/visits  
Részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. (online regisztráció)  
 
Munkanyelv: angol.  
 
3. 3. 3. 3. SZELLEMITULAJDONSZELLEMITULAJDONSZELLEMITULAJDONSZELLEMITULAJDON----VÉDELMI ÉS VÁLLALKOZVÉDELMI ÉS VÁLLALKOZVÉDELMI ÉS VÁLLALKOZVÉDELMI ÉS VÁLLALKOZÁSI ISMERETI ELŐADÁSÁSI ISMERETI ELŐADÁSÁSI ISMERETI ELŐADÁSÁSI ISMERETI ELŐADÁS    
    
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szellemitulajdon-védelmi és 
vállalkozási ismereti témában konzultációval egybekötött tájékoztató előadásokat szervez, melynek  
 
Időpontja: 2012. május 31. (csütörtök) délelőtt 10.00 órától  
Helyszíne: Kamarák Háza – Tetőtér, Zalaegerszeg, Petőfi út 24.  
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Program:  
10.00 – 11.30 Iparjogvédelem az EU-ban és hatása az export-importban  

Előadó: Török Antal, iparjogvédelmi igazságügyi szakértő  
11.30 – 11.45 Kávészünet  
11.45 – 13.15 Innováció a Nyugat-Dunántúli Régióban  

Előadó: Nagy András, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgató  
13.15 – Kérdések, konzultáció  
Büféebéd  
A rendezvényen való részvétel térítésmentes!  

    

4.4.4.4.PÁLYÁZATI SZEMINÁRIUPÁLYÁZATI SZEMINÁRIUPÁLYÁZATI SZEMINÁRIUPÁLYÁZATI SZEMINÁRIUMMMM    

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal pályázati szemináriumot szervez az alábbi témákban:  
• Az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó hitelkonstrukciók és a mikroAz Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó hitelkonstrukciók és a mikroAz Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó hitelkonstrukciók és a mikroAz Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó hitelkonstrukciók és a mikro----hitelprogram bemutatása hitelprogram bemutatása hitelprogram bemutatása hitelprogram bemutatása  

Garamvölgyi Balázs – üzleti vezérigazgató-helyettes,  
Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.  

• Az Új Széchenyi Terv vállalkozásfejlesztésiAz Új Széchenyi Terv vállalkozásfejlesztésiAz Új Széchenyi Terv vállalkozásfejlesztésiAz Új Széchenyi Terv vállalkozásfejlesztési    pályázatai (meghosszabbított, új és jövőbeni pályázatai (meghosszabbított, új és jövőbeni pályázatai (meghosszabbított, új és jövőbeni pályázatai (meghosszabbított, új és jövőbeni 
kiírások) kiírások) kiírások) kiírások)  

dr. Kabai Anikó – osztályvezető, Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága  
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  

• Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Kutatási és Technológiai Innovációs Alap” újAz Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Kutatási és Technológiai Innovációs Alap” újAz Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Kutatási és Technológiai Innovációs Alap” újAz Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Kutatási és Technológiai Innovációs Alap” új    
pályázatai pályázatai pályázatai pályázatai  

NFÜ szakértő – Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága  
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  

• A HITA kereskedelemfejlesztési pályázatai (az első kiírás tapasztalatainak és a júniustól A HITA kereskedelemfejlesztési pályázatai (az első kiírás tapasztalatainak és a júniustól A HITA kereskedelemfejlesztési pályázatai (az első kiírás tapasztalatainak és a júniustól A HITA kereskedelemfejlesztési pályázatai (az első kiírás tapasztalatainak és a júniustól 
elérhető új kiírás főbb elemeinek bemutatása) elérhető új kiírás főbb elemeinek bemutatása) elérhető új kiírás főbb elemeinek bemutatása) elérhető új kiírás főbb elemeinek bemutatása)  

Bács Edit – osztályvezető, Ügyfélszolgálati és Stratégiai Elemző Osztály  
Nemzeti Külgazdasági Hivatal  

• CIP EcoCIP EcoCIP EcoCIP Eco----innovation program bemutatása és a beérkezett projektötletek kiértékelése innovation program bemutatása és a beérkezett projektötletek kiértékelése innovation program bemutatása és a beérkezett projektötletek kiértékelése innovation program bemutatása és a beérkezett projektötletek kiértékelése  
Fejes Judit – projektmenedzser,  
Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI); (Európai Bizottság)  

 
Helyszín: Nemzeti Külgazdasági Hivatal, Budapest, Honvéd u.20.  
Időpont: 2012. május 31. 9,oo- 13,3o  
Részvételi díj: 7500 Ft,- + ÁFA  

 
    

5555. . . . MARKETINGTEVÉKENYSÉGMARKETINGTEVÉKENYSÉGMARKETINGTEVÉKENYSÉGMARKETINGTEVÉKENYSÉG    TÁMOGATÁSATÁMOGATÁSATÁMOGATÁSATÁMOGATÁSA    

Az Enterprise Europe Network hálózat, hogy segítse a vállalkozások nemzetközi üzleti 
kapcsolatait, nemzetközi üzleti partnerkereső adatbázist nemzetközi üzleti partnerkereső adatbázist nemzetközi üzleti partnerkereső adatbázist nemzetközi üzleti partnerkereső adatbázist működtet, jelenleg több mint 14000 üzleti 
ajánlattal. Közel 600 Információs Központba jut el az Ön ajánlata, amennyiben bejelentkezik az 
Enterprise Europe Network adatbázisába. Terméket szeretne eladni, vagy venni, alvállalkozói munkát 
vállalna, vagy adna ki másoknak? Itt találhat érdeklődőt!  
INGYENES INGYENES INGYENES INGYENES lehetőség partner felkutatására! 
Érdeklődni és jelentkezni az Enterprise Europe Network irodájában, a 92/316-033-as telefonon, vagy az 
een@zmva.hu e-mail címen!  


